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Μετάφραση:
Ευγενία Κολυδά
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Α
ν ήταν στο χέρι του Ζακ, η οικογένεια

Πάουερ θα είχε µείνει ακριβώς εκεί που

ήταν, να πετάει στα 9.000 µέτρα πάνω από τη

θάλασσα µε ένα αεροσκάφος τύπου jumpo.

Ο Ζακ καθόταν και άκουγε µουσική στη δια-

πασών από το SpyPad του, ενώ τελείωνε το σο-

κολατένιο παγωτό του. Η καµπίνα του αεροπλά-

νου ήταν σκοτεινή. Όλοι γύρω του µισοκοιµό-

νταν. Ήταν ζεστά και άνετα, όπως την ώρα του

µεσηµεριανού ύπνου στον παιδικό σταθµό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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«Ζακ! Βγάλε αµέσως αυτά τα ακουστικά και

άκουσέ µε».

Το θυµωµένο πρόσωπο της µητέρας του εµ-

φανίστηκε δίπλα του µέσα στο σκοτάδι. Του

έδειξε την ώρα στο ρολόι της. 12.06 π.µ.

Οχ!

«Έπρεπε να φοράς τον εξοπλισµό σου εδώ και

τρία λεπτά», τόνισε η µαµά του. «∆εν έχουµε πε-

ριθώρια για λάθη σε αυτή τη φάση της αποστο-

λής µας, Ζακ».

Ο Ζακ αναστέναξε και τέντωσε το χέρι του κά-

τω από το κάθισµα για να πιάσει το σακίδιό του.

Όλη αυτή την ώρα έκανε όνειρα ότι έπαιζε σόλο

κιθάρα µπροστά σε χιλιάδες θαυµαστές του.

Ωστόσο, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει κάτι τέ-

τοιο σύντοµα.

Έτσι, φόρεσε στα γρήγορα τη φόρµα αλεξι-

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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πτωτιστή, τα ειδικά γυαλιά και το αλεξίπτωτό του.

Ύστερα έριξε µια εξεταστική µατιά στον αδελ-

φό του, τον Λίον. Εκείνος είχε ήδη αλλάξει και

τώρα προσπαθούσε να στριµώξει προσεκτικά το

αγαπηµένο του βιβλίο, Το εγχειρίδιο προηγµέ-

νων ηλεκτρονικών γκάτζετ (4η Έκδοση), στην

τσέπη της φόρµας του.

Ο Ζακ αναρωτήθηκε για άλλη µια φορά πώς

είχε καταλήξει µε έναν τόσο σπασίκλα µεγάλο

αδελφό σαν τον Λίον.

Ο πατέρας τους, που καθόταν από πίσω του,

έγειρε προς τα εµπρός. «Έχεις άγχος, Λίον;» τον

ρώτησε.

Ο Λίον έτρεµε ήδη από τον φόβο του.

«Εσύ, Ζακ;» συνέχισε.

Το αγόρι ανασήκωσε αδιάφορα τους ώµους.

Σιγά που τον ένοιαζε! Τώρα πια ήταν 12 χρόνων

ZAC POWER 1 – ΣΤΟ ΝΗΣΙ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ
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και, έτσι κι αλλιώς, αυτό το είχε κάνει ήδη ένα

εκατοµµύριο φορές στο παρελθόν.

Στην πραγµατικότητα, βαριόταν. Τι νόηµα εί-

χαν οι ριψοκίνδυνες περιπέτειες, όταν έπρεπε να

τις κρατάς κρυφές; Οι φίλοι του Ζακ δεν είχαν

ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος για το Κυβερνητικό

Γραφείο Ερευνών (εν συντοµία, ΚΓΕ). Ή ότι το

κωδικό όνοµά του ήταν πράκτορας Ροκ Σταρ.

Απ’ όσο ήξεραν εκείνοι, ο Ζακ θα περνούσε

πάλι ανιαρές διακοπές µε την οικογένειά του.

Πόσο κουλ ήταν αυτό;

Ο θυµός χτύπησε κόκκινο µέσα του. Ήταν έτοι-

µος να πει κάτι στον µπαµπά του, όταν πρόσεξε

ότι µια αεροσυνοδός προχωρούσε προς το µέρος

του. Είχε ένα ψεύτικο χαµόγελο. «Αγοράκι, θέ-

λεις ένα γλειφιτζούρι;» τον ρώτησε.

Αγοράκι! Ο Ζακ έσφιξε τις γροθιές του.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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«Έλα µαζί µου», συνέχισε, «και θα σου δείξω

πού είναι».

Η αεροσυνοδός έσπρωξε τον Ζακ προς το πί-

σω µέρος του αεροπλάνου και τον πέρασε πίσω

από κάτι κουρτίνες. Πάνω στον πάγκο βρισκό-

ταν ένα µπολ µε γλειφιτζούρια. Ο Ζακ πήρε ένα

κόκκινο, αλλά η αεροσυνοδός τού το άρπαξε από

το χέρι.

«Όχι! Το πράσινο», είπε και φάνηκε πιο επι-

θετική τώρα που ήταν οι δυο τους.

Ο Ζακ έβαλε το πράσινο γλειφιτζούρι στο

στόµα του. Η επίστρωση ζάχαρης έλιωσε αµέ-

σως, αφήνοντας έναν µικρό δίσκο πάνω στη

γλώσσα του.

«Η αποστολή σου», του εξήγησε η αεροσυνο-

δός. «Φύλαξέ την προσεκτικά». Έπειτα, πάτησε

πάνω σε ένα τετράγωνο κοµµάτι τάπητα και

ZAC POWER 1 – ΣΤΟ ΝΗΣΙ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ
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άνοιξε µια καταπακτή. «Στον αεροθάλαµο, Ροκ

Σταρ», τον διέταξε.

Ο Ζακ κατέβηκε στον σκοτεινό χώρο κάτω

από την καταπακτή. Στερέωσε τα ειδικά γυαλιά

του και πέρασε τα δάχτυλά του µέσα από τα µαύ-

ρα µαλλιά του. Εκείνα ξανάπεσαν ακριβώς στο

ίδιο σηµείο, όπως έκαναν πάντα.

Ήταν έτοιµος. Η αεροσυνοδός µέτρησε αντί-

στροφα µε τα δάχτυλά της, χωρίς να µιλάει.

Ο Ζακ πήδηξε από τον αεροθάλαµο µέσα στη

µαύρη νύχτα. Έπειτα από ένα δευτερόλεπτο

έπεφτε µε 200 χιλιόµετρα την ώρα.

Ο αέρας φυσούσε δίπλα του και βρυχιόταν µέ-

σα στ’ αυτιά του, κάνοντας τα µάγουλά του να

ρουφηχτούν απότοµα µέσα στο κρανίο του. Ο

Ζακ τράβηξε το σκοινί του αλεξίπτωτου και εκεί-

νο άνοιξε.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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ΓΓΟΟΥΥΟΟΥΥΣΣ!!
Το σώµα του τινάχτηκε ολόκληρο, ενώ η ταχύ-

τητα που τον παρέσυρε προς τα κάτω µειωνόταν. 

Τελικά, τα αθλητικά παπούτσια του Ζακ χτύ-

πησαν πάνω στο έδαφος. Είχε βρει τη ζώνη ρί-

ψεως. Έβγαλε το αλεξίπτωτό του και αποµα-

κρύνθηκε µε ένα βαρελάκι. 

Σηκώθηκε και κοίταξε γύρω του. Πού στο κα-

λό ήταν; ∆εν ήξερε τι κίνδυνοι τον περίµεναν ή τι

ανθρώπους µπορεί να συναντούσε στην αποστο-

λή του.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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Ε
ίχε ζέστη, υγρασία και πυκνό σκοτάδι. Ο

Ζακ κοίταξε τριγύρω. ∆εν µπορούσε να δια-

κρίνει τίποτα ούτε σε απόσταση ενός εκατοστού. 

Το σκοτάδι έκανε τα κοάσµατα των βατράχων

και το θυµωµένο βουητό των εντόµων να ακού-

γονται ακόµη πιο έντονα. Έβρεχε πολύ και ο Ζακ

είχε γίνει ήδη µούσκεµα.

Καλύτερα να πηγαίνω, πριν µε βρουν οι βδέλ-

λες και τα κουνούπια, σκέφτηκε και τον έπιασε

ρίγος.
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Έψαξε µέσα στην τσέπη του για το SpyPad του.

Αυτή η συσκευή έµοιαζε µε τάµπλετ, αλλά στην

πραγµατικότητα ήταν κάτι πολύ πιο εξελιγµένο.

Ήταν µίνι υπολογιστής, κινητό δορυφορικό τηλέ-

φωνο µε κωδικοποιητή φωνής, λέιζερ και χακε-

ροµηχανή για να σπάει κώδικες – όλα αυτά µαζί.

Ο Ζακ είχε το τούρµπο λουξ µοντέλο, που συ-

νοδευόταν από εκπληκτική οθόνη retina* και

αµέτρητα φανταστικά παιχνίδια. Τώρα, όµως,

δεν ήταν ώρα για τέτοια πράγµατα. 

Το αγόρι έφτυσε τον δίσκο που του είχε δώσει

η αεροσυνοδός και τον φόρτωσε στο SpyPad του. 

Στην οθόνη εµφανίστηκε ένα µήνυµα: 

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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* Η εµπορική ονοµασία που έχουν ορισµένες οθόνες
υγρών κρυστάλλων της Apple. Ονοµάζονται έτσι διότι τα
pixel τους είναι τόσο κοντά µεταξύ τους, ώστε ο ανθρώπινος
αµφιβληστροειδής (retina) είναι αδύνατον να ξεχωρίσει το
κάθε pixel χωριστά κοιτώντας την οθόνη από µια τυπική
απόσταση διαβάσµατος. (Σ.τ.Μ.)

© H. I. Larry, 2013 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2014



ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΗΦΘΗ: 11.59 μ.μ.

Ο σατανικός δρ Δράστικ έχει

εφεύρει το επονομαζόμενο Διάλυμα Χ.

Πρόκειται για μια θεραπεία που

γιατρεύει όλες τις ασθένειες που έχουν

υπάρξει ποτέ. Οι πηγές μας αναφέρουν

ότι ο δρ Δράστικ φτιάχνει το Διάλυμα Χ

σε ένα μυστικό εργαστήριο, κάπου

στο Νησί Δηλητήριο.  

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥ

• Να βρεις το μυστικό εργαστήριο.

• Να διασφαλίσεις τον χημικό

τύπο του Διαλύματος Χ.

• Να τον επιστρέψεις με ασφάλεια

στο Κέντρο Ελέγχου των Αποστολών

μέχρι τη Δευτέρα, στις 12.00 π.μ.

~ ΤΕΛΟΣ ~
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Ξαφνικά, ο Ζακ άκουσε έναν θόρυβο από πί-

σω του. 

ΜΜΠΠΟΟΥΥΠΠ!!
Γύρισε το κεφάλι.

Ύστερα, τον ξανάκουσε.

ΜΜΠΠΟΟΥΥΠΠ!! ΜΜΠΠΟΟΥΥΠΠ!!
Κάπου στα δεξιά του άκουγε βήµατα. Ένα χέ-

ρι τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη. 

«∆ύσκολη προσγείωση, γιε µου;» τον ρώτησε

ο µπαµπάς. «Αυτή που έκανε την αεροσυνοδό

ήταν η πράκτορας Ψύχρα. Χαµένη υπόθεση, αυ-

τό δε σκέφτηκες;»

Ο Ζακ ήξερε ότι στην κατασκοπεία τίποτα και

ποτέ δεν ήταν εύκολο ή άνετο. Ευχόταν µόνο να

τελείωναν µε την αποστολή. Μετά, θα µπορούσε

να γυρίσει σπίτι και να εξασκηθεί σε µερικά ακό-

µα τραγούδια των Axe Grinder.

Χ. Ι. ΛΑΡΙ
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